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ขอมูลเบื้องตน

เก่ียวกับชุดหูฟงของคุณ
ดวย Nokia Bluetooth Headset BH-109 คุณจะสามารถโทรและรับสายแบบแฮนดฟรีได แมใน
ขณะท่ีคุณกําลังใชโทรศัพทมอืถือสองเครื่องในเวลาเดียวกัน

สําหรับการสนับสนุน โปรดไปที่ www.nokia.com/support

พ้ืนผิวของผลติภณัฑน้ีปราศจากสารนิกเกิล

คําเตือน:
ผลิตภัณฑน้ีมีช้ินสวนขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพนมือเด็กเล็ก

ช้ินสวนของผลิตภณัฑเปนสื่อแมเหลก็ วัตถุท่ีทําจากโลหะอาจดึงดูดเขาหาผลิตภัณฑ อยาวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอ่ืนไวใกลผลิตภณัฑ เน่ืองจากขอมูลท่ีเก็บไวภายในอาจถูกลบ
ได

อานคูมือผูใชอยางละเอียดกอนการใชงานผลิตภัณฑ และอานคูมือผูใชของอุปกรณท่ีคุณเชื่อม
ตอกับผลิตภณัฑดวย

เก่ียวกับการเชื่อมตอ Bluetooth
คุณสามารถใช Bluetooth เพ่ือทําการเชื่อมตอไรสายกับอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชงานรวมกันได เชน
โทรศัพทมือถือ

อุปกรณตางๆ ไมจําเปนตองอยูในแนวสายตา แตอุปกรณแตละช้ินตองอยูใกลกันภายในระยะ 10
เมตร (33 ฟุต) การเช่ือมตออาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางตางๆ เชน ผนัง หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ
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โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบดังตอไป
น้ี: Headset Profile 1.1 และ Hands-Free Profile 1.5 โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณ
อ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม

การเริ่มตนการใชงาน

ปุมและสวนประกอบตางๆ

1 ปุมเปด/ปด
2 เอียรลูป
3 ไมโครโฟน
4 ปุมโทร
5 หูฟง
6 ไฟแสดงสถานะ
7 ปุมปรับความดัง
8 ชองเสียบอุปกรณชารจ
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การชารจแบตเตอรี่
คุณตองชารจแบตเตอรี่กอนการใชชุดหูฟง

คําเตือน:
ควรใชอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับเครือ่งรุนน้ีไดเทาน้ัน การใชอุปกรณ
ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากน้ี อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่อง
เปนโมฆะไป การใชอุปกรณชารจท่ีไมไดรับการรับรองอาจเส่ียงกับการลุกไหม การระเบิด หรือ
อันตรายอื่นๆ

เมื่อคุณถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบ ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ

1 เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั้กไฟท่ีผนัง
2 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบอุปกรณชารจของชุดหูฟง ไฟแสดงสถานะสีแดงจะ

เปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว
3 ใหปลดอุปกรณชารจออกจากชุดหูฟง แลวออกจากชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนังตามลําดับ

แบตเตอรี่ท่ีไดรับการชารจจนเต็มจะทําใหสามารถสนทนาไดนานถงึ 8 ช่ัวโมง และสแตนดบาย
ไดนานถึง 200 ช่ัวโมง

เม่ือการชารจแบตเตอรี่ต่ํา ชุดหูฟงจะสงเสียงบี๊พทุกๆ 5 นาทีและไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบ

การตรวจสอบการชารจแบตเตอรี่
ในขณะท่ีชุดหูฟงเช่ือมตอกับโทรศัพทมือถือ ใหกดปุมเปด/ปด ไฟสีเขยีวระบุวามีระดับการชารจ
ท่ีเพียงพอ หากไฟเปนสีเหลือง คณุอาจตองชารจแบตเตอรีใ่หมโดยเร็ว หากไฟเปนสีแดง ให
ชารจแบตเตอรี่ใหม

การเปดหรือปดชุดหูฟง
กดปุมเปด/ปดคางไว 2 วินาที

เม่ือเปดเคร่ือง ชุดหูฟงจะสงเสียงบี๊พ และไฟแสดงสถานะสีเขยีวจะกะพริบหน่ึงครั้ง ชุดหูฟงจะ
พยายามเช่ือมตอกับโทรศัพทท่ีจับคูไวลาสุด

หากชุดหูฟงไมไดเช่ือมตอกับอุปกรณภายใน 30 นาที ชุดหูฟงจะปดเคร่ืองลง

เม่ือปดเคร่ือง ชุดหูฟงจะสงเสียงบี๊พ และไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบหน่ึงครั้ง

การจับคูและเชื่อมตอชุดหูฟง
ดวยการจับคู คุณสามารถควบคุมวาจะอนุญาตใหอุปกรณใดเช่ือมตอกับชุดหูฟงของคุณได

กอนใชงานหูฟงน้ี คณุตองจับคูและเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับโทรศพัทท่ีใชงานรวมกันได

1 ปดชุดหูฟงและและเปดอุปกรณท่ีใชงานรวมกันได
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2 หากคุณยังไมเคยจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณ หรือคุณไดลางรายช่ือของอุปกรณท่ีจับคูแลว ให
เปดชุดหูฟง หากคุณไดทําการจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณอ่ืนมากอนหนาน้ีแลว ใหกดปุมเปด/
ปดคางไว 5 วินาที ชุดหูฟงจะเขาสูโหมดจับคู และไฟแสดงสถานะสีเขยีวจะเร่ิมกะพริบอยาง
รวดเร็ว

3 เปดใชงาน Bluetooth บนอุปกรณและตั้งคาใหคนหาอุปกรณ Bluetooth ภายในเวลา 3
นาที สําหรับรายละเอียด ใหดูคูมือผูใชของอุปกรณ

4 เลือกชุดหูฟงจากรายช่ืออุปกรณท่ีพบ
5 หากจําเปน ใหปอนรหัสผาน 0000

คณุสามารถจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดมากถึง 8 เคร่ือง แตคุณสามารถเชื่อมตอไดสูงสุดเพียง 2
เครื่องในเวลาเดยีวกันเทาน้ัน

สําหรับอุปกรณบางเครื่อง คณุอาจตองทําการเช่ือมตอแยกตางหากหลังจากทําการจับคูแลว

การเชื่อมตอชุดหูฟงกับอุปกรณที่เชื่อมตอไวลาสดุดวยตนเอง
หากไมไดเช่ือมตออุปกรณอ่ืนอยู ใหกดปุมโทรออกคางไว 2 วินาที หรือไปยังเมนู Bluetooth
ของอุปกรณ

การใสชุดหูฟง

เล่ือนเอียรลูปไปดานหลังหูของคุณ (9) และคอยๆ ดันหูฟงเขาหาหูของคุณ คอยๆ งอเอียรลูป
เขากับรอบๆ หูของคุณเพ่ือใหพอดีมากท่ีสุด กดหรือดึงเอียรลูปเพ่ือกําหนดความยาว หันชุดหูฟง
ไปทางปากของคุณ (10)

ชุดหูฟงจะพรอมใชท่ีหูขางขวา หากตองการใชหูฟงท่ีหูซาย ใหหมุนเอียรลูปเพ่ือใหอยูท่ีดาน
ซายของโลโก Nokia (11 และ 12)
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การโทรออก

การโทรออกและรับสาย

การโทรออก
เมื่อชุดหูฟงเช่ือมตออยูกับโทรศัพทท่ีใชงานรวมกันได ใหใชโทรศัพทมือถือของคุณโทรออก
ตามปกติ

การรับหรือวางสาย
กดปุมโทร

การปฏิเสธสาย
กดปุมโทรสองครั้ง

การสลับสายระหวางชุดหูฟงและโทรศพัทมือถือ
ในระหวางการโทร ใหกดปุมโทรออกคางไว 2 วินาที

คุณสามารถโทรซ้ําหมายเลขที่คุณโทรออกลาสุดหรือโทรออกดวยเสียงได หากโทรศัพทมือถือ
ของคุณสนับสนุนคุณสมบัติน้ีรวมกับชุดหูฟง

การโทรซ้ําหมายเลขที่โทรออกลาสุด
ขณะท่ียังไมมีการโทรออก ใหกดปุมโทรออกสองครั้ง

การเปดใชงานการโทรดวยเสยีง
ขณะท่ียังไมมีการโทรออก ใหกดปุมโทรออกคางไว 2 วินาที และปฏิบัติตามคูมือผูใชโทรศัพท
มือถือของคุณ

การปรับความดัง
ใชปุมปรับความดัง หากตองการปรับความดังอยางรวดเร็ว ใหกดปุมปรับความดงัคางไว

การสลับสาย
หากคุณมีสายสองสายในเวลาเดียวกัน คุณจะสามารถจัดการการโทรทั้งสองสายน้ันไดดวย
แฮนดฟรี

หากโทรศัพทของคุณใชฟงกชันสายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) และสนับสนุน
Bluetooth Hands-Free Profile 1.5 คุณสามารถสลบัระหวางสองสายโดยใชชุดหูฟงได

การพักสายไว และรับสายซอน
กดปุมโทรออกคางไว 2 วินาที

การสลับระหวางการโทร
กดปุมโทรออกคางไว 2 วินาที
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การวางสาย และรับอีกสายหน่ึง
กดปุมโทร

การจับคูและเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณสองเครื่อง
คณุสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณสองเครื่องได ตัวอยางเชน เมื่อคุณตองการโทรออก
โดยใชท้ังโทรศัพทมือถอืสวนตัวและของที่ทํางาน

เปดชุดหูฟง เปดใชงานโหมดจับคู แลวจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณเคร่ืองแรก ปดชุดหูฟง เปดใชงาน
โหมดจับคู แลวจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณเคร่ืองท่ีสอง หากตองการเช่ือมตอชุดหูฟงกับอุปกรณ
สองเครื่อง ใหปดชุดหูฟงและเปดใหมอีกคร้ัง

การสลับกลับไปยังอุปกรณเดียวเทาน้ัน
1 ปดชุดหูฟง
2 กดปุมเปด/ปดคางไว 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบอยางรวดเรว็
3 กดปุมเปด/ปด และปุมความดังลงคางไวประมาณ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเหลืองจะ

กะพริบหน่ึงคร้ัง

การสลับไปยังอุปกรณสองเครื่องอีกครั้ง
1 ปดชุดหูฟง
2 กดปุมเปด/ปดคางไว 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบอยางรวดเรว็
3 กดปุมเปด/ปด และปุมความดังขึน้คางไวประมาณ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบ

หน่ึงคร้ัง

การจัดการสายจากสองอุปกรณ
หากชุดหูฟงของคุณเช่ือมตออยูกับโทรศัพทสองเครื่อง คุณสามารถจัดการสายจากท้ังสอง
เคร่ืองไดพรอมกัน

การวางสาย และรับสายจากอีกเครื่องหน่ึง
กดปุมโทร

การพักสายไว และรับสายจากอีกเครื่องหน่ึง
กดปุมโทรออกคางไว 2 วินาที

การสลับระหวางการโทร
กดปุมโทรออกคางไว 2 วินาที

การวางสายท่ีสนทนาอยู และใชงานสายที่พักไว
กดปุมโทร

หากคุณตองการโทรซ้ําหรือใชการโทรดวยเสียง อุปกรณท่ีคุณใชโทรออกครั้งลาสุดดวยชุดหูฟง
จะเปนเครื่องท่ีใชโทรออก
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การตั้งคา

การปดไฟ
คุณสามารถปดไฟแสดงสถานะไดหากคุณไมตองการใหแสดง เชน ในระหวางการโทร

เม่ือชุดหูฟงเช่ือมตอเขากับอุปกรณ ใหกดปุมโทรออกและปุมความดังลงคางไวประมาณ 5
วินาที ไฟแสดงสถานะสีเหลืองจะกะพริบหน่ึงคร้ัง ไฟแสดงสถานะบางอยางอาจยังแสดงอยู
เชน เมื่อแบตเตอรี่ต่ํา

การเปดไฟ
กดปุมโทรออกและปุมความดังขึ้นคางไวประมาณ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเขยีวจะกะพริบหน่ึง
ครั้ง

การลางการจับคู
คุณสามารถลางรายชื่อของอุปกรณท่ีจับคูจากชุดหูฟงของคุณไดดวยตนเอง

ปดชุดหูฟง แลวกดปุมเปด/ปด และปุมโทรคางไวประมาณ 9 วินาที

ไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขยีวจะติดขึ้นสลับกัน คุณสามารถจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณได หาก
ตองการ

การแกไขปญหา
• ไมสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณท่ีใชงานรวมกันไดใชหรือไม โปรดตรวจสอบวา

คุณชารจชุดหูฟง เปดสวิตช และจับคูกับโทรศัพทแลว
• ชุดหูฟงหยุดทํางานถึงแมจะมีการชารจแลวใชหรือไม เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสียบ

ปลั้กไฟท่ีผนัง และในขณะที่คณุกดปุมเปด/ปดคางไว ใหเสียบชุดหูฟงเขากับอุปกรณชารจ

ขอมูลผลิตภณัฑและความปลอดภัย

ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
อปุกรณน้ีมีแบตเตอร่ีภายในแบบชารจซ้ําไดและไมสามารถถอดออกได หามแกะแบตเตอรี่ออกจากเคร่ือง เน่ืองจากอาจทําใหอปุกรณเกิด
ความเสียหายได ใหนําอปุกรณไปยังศนูยบริการทีไ่ดรับอนุญาตทีไ่กลทีสุ่ดเพื่อทําการเปลี่ยนแบตเตอร่ี

อปุกรณน้ีมีไวสําหรับใชงานโดยรับจายไฟจากเครื่องชารจตอไปนี้ AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 และ DC-9 หมายเลขรุนอุปกรณชารจอาจ
แตกตางกันตามประเภทปลั๊ก ประเภทปลั๊กอาจแตกตางกนัตามที่ระบุดงันี้ E, X, AR, U, A, C, K หรือ B

คณุสามารถชารจแบตเตอร่ีและคายประจุไดหลายรอยคร้ัง แตแบตเตอรี่จะเสือ่มสภาพลงตามการใชงาน เม่ือเวลาการใชงานของแบตเตอรี่
สั้นลงกวาปกติอยางเห็นไดชัด ใหนําอุปกรณไปยังศนูยบริการที่ไดรับอนุญาตทีไ่กลทีส่ดุเพื่อทําการเปลีย่นแบตเตอร่ี

ชารจแบตเตอร่ีของคณุดวยอุปกรณชารจที่ผานการรับรองจาก Nokia สําหรับการใชกบัอุปกรณนี้เทานั้น

หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลานาน คณุอาจตองเชือ่มตออปุกรณชารจ แลวถอดอปุกรณชารจแลวเชื่อม
ตออีกคร้ังเพื่อเร่ิมชารจแบตเตอรี่ ในกรณีที่ไมมปีระจุแบตเตอร่ีเหลืออยู สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมื่อเวลาผานไป
หนึ่ง
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เม่ือไมไดใชงานอุปกรณชารจของคณุ ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและโทรศพัท ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกบั
อุปกรณชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากไมไดใชงาน แบตเตอร่ีที่ประจุไฟเต็ม
จะคอย ๆ คายประจุไปตามเวลา

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวที่อณุหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิทีร่อนหรือเย็นจัดอาจสงผลตอประสิทธิภาพและอายุ
การใชงานแบตเตอรี่ อปุกรณที่แบตเตอร่ีรอนหรือเย็นจัดอาจทํางานไดไมสมบรูณ

หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได ควรทิ้งแบตเตอร่ีตามขอบงัคบัทองถิน่ โปรดรีไซเคิลหากเปนไปได อยาทิ้งรวม
กับขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน

อยาใชอุปกรณชารจทีช่ํารุดเสยีหาย

เวลาในการทํางานเปนคาโดยประมาณเทานั้น ประสทิธภิาพทีแ่ทจริงจะข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน การตัง้คาอุปกรณที่เลอืก คณุสมบัตขิอง
อุปกรณที่ใช (หรือทํางานอยูเบื้องหลัง) สภาพแบตเตอรี่และอุณหภูมิของสิง่แวดลอม

การดูแลโทรศัพทของคุณ
คณุควรดแูลโทรศัพท แบตเตอร่ี อปุกรณชารจ และอปุกรณเสริมดวยความระมัดระวัง คาํแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุปฏิบัตติามเงื่อนไขการ
รับประกันไดอยางถูกตอง

• เกบ็โทรศพัทไวในทีแ่หง การจับตัวของไอน้ํา ความเปยกชืน้ และของเหลวทุกประเภท หรือความชุมชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของ
แร ซึ่งอาจทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสสกึกรอนได

• อยาใชหรือเก็บโทรศพัทไวในที่ที่มีฝุนหรือทีส่กปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวนประกอบทีเ่ปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในอุณหภูมิที่สงู เนื่องจากอณุหภูมิสงูอาจทาํใหอายุการใชงานของโทรศพัทสัน้ลง แบตเตอร่ีอาจเสื่อมสภาพ และ
ทาํใหพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในอณุหภูมิทีเ่ย็นจัด เนื่องจากเม่ืออณุหภูมิเพิม่ข้ึนจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตวัข้ึนภายในเคร่ือง ซึ่งอาจ
ทาํใหอปุกรณและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสยีหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเครื่อง

• การดดัแปลงที่ไมไดรับการรับรองอาจทาํใหโทรศพัทเสียหายและยังเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยอุปกรณวทิยุสื่อสารอกีดวย

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได

• ใชแตผาแหงที่นุมสะอาดทาํความสะอาดพืน้ผิวของโทรศพัทเทานั้น

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอปุกรณที่สามารถขยับไดตดิขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลติภัณฑอเิล็กทรอนิกส แบตเตอร่ี และวสัดบุรรจุภัณฑที่ใชแลวไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธนีี้จะชวยปองกันการกําจัดขยะที่
ไมมีการควบคุม และชวยรณรงคการรีไซเคลิวสัดใุชแลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเกีย่วกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑและวธิกีาร
รีไซเคลิผลติภัณฑ Nokia ของคณุไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือทางโทรศพัทมือถือ ที ่nokia.mobi/werecycle

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คาํประกาศเรื่องความสอดคลอง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ี้วาผลิตภัณฑ BH-109 น้ีสอดคลองกับขอกําหนดจําเปนและบทบญัญัตทิี่เกีย่วของของ Directive
1999/5/EC คณุสามารถดสูําเนาของประกาศเรื่องความสอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
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Nokia, Nokia Connecting People และโลโก Nokia Original Accessories เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Nokia Corporation Nokia tune เปนเคร่ืองหมายการคาดานเสียงของบริษัท Nokia Corporation ผลติภัณฑอ่ืนหรือชื่อบริษัทอืน่ทีก่ลาวถงึ
ในที่นี้อาจเปนเคร่ืองหมายการคาหรือชื่อทางการคาของผูเปนเจาของอืน่ๆ ตามลาํดบั

หามทาํซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทัง้หมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรจาก Nokia Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่ง
สวนใดของผลิตภัณฑทีอ่ธบิายไวในเอกสารฉบบันี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, Inc.

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย ซึ่งรวมถงึและมิไดจํากดัเพียงการ
รับประกนัโดยนัยถึงความสามารถในการทาํงานของผลิตภัณฑที่จําหนาย และความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถปุระสงค ตลอดจนความ
ถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นํามาใชระบไุวเทานั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบงัคับ ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะไมรับ
ชอบตอการสญูหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายพเิศษโดยอุบัตกิารณ อันเปนผลสบืเนื่องหรือความเสยีหายทางออมไมวาจะ

ดวยสาเหตใุด

ผลิตภัณฑที่วางจําหนายอาจแตกตางกนัไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบขอมูลกบัตวัแทนจําหนาย Nokia ของคณุ โทรศัพทเครื่องนี้ประกอบ
ดวยสนิคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซึ่งสอดคลองตามกฎหมายและขอบงัคับดานการสงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ หาม
กระทาํการใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย

/ฉบบัที่ 1.0 TH
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